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Til stede: Henrik Hansen(HH), Kai Hvolgaard (KH), Ib Knøsen (IK), Peter Møller (PM), Leif Thomsen 
(LT), Bent Christensen (BC), Per Michelsen (PMi) og Martin Cook (MC). 
Fraværende: Jørgen Nielsen (JN). 
 
Dagsorden:  
1. Referat fra sidst. 
2. Orientering fra formanden. 
3. Nyt fra udvalgene – og revision af disse. 
4. Sportingbane. 
5. Hjemmesiden. 
6. Fremtidige aktiviteter. 
7. Økonomi. 
8. Evt. 
 
Ad 1. Referat fra mødet d. 10/3, 2016: 
Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
 
Ad 2. Orientering fra formanden: 
HH orienterede om Jægerrådet – og indholdet af et afholdt møde. I DJ-bladet for maj måned er en 
artikel om rådet og dets arbejde. 
Der afholdtes bukkepral 16/5 i Dorf Mølle med en hel del deltagere. 

HJ har – som forening - tilladelser til rågeregulering i 2016. De medlemmer, der deltager i 
reguleringerne skal være iført grønne veste, hvoraf det med tekst på ryggen fremgår, at reguleringen 
sker på vegne af Brønderslev Kommune.  
Reguleringen finder sted i perioden 1/5 – 15/6. 
Jagtudvalget står for tilrettelæggelsen af reguleringen. Der vil udelukkende blive udpeget 
medlemmer, der ”gør noget aktivt” for HJ.  
Der skal holdes regnskab med antal deltagende personer og hvor mange råger, der skydes hver 
enkelt sted. 

Der blev afholdt repræsentantskabsmøde 30/4. 
Eneste emne med lidt ”sprængstof” var hjorteproblematikken (afskydning af hjorte/hinder/kalve). 
Formanden blev genvalgt uden modkandidat. 

Vi har ansøgt om tilladelse til at sælge patroner i HJ. 
Desuden er der indsendt ansøgning om fornyelse af vores tilladelse til at udstede bæretilladelser. 
Der skal ansøges om våbentilladelser til hvert enkelt foreningsvåben, vi har i HJ. 

Alarmsystemet i klubhuset overgår til Lindpro. 
 
Ad 3. Nyt fra udvalgene: 

Flugtskydningsudvalget: 
Flugtskydningen kører fint, mens sportingbanen hidtil ikke har haft mange besøgende. 
Når bukkesæsonen starter opstilles sportingbanen også på mandage, så de besøgende kan afprøve 
systemet. 

Bueudvalget: 
Banen ved klubhuset er godkendt. Der må IKKE skydes i retning NORD. 
Ellers intet nyt. 

Jagtudvalget: 
Der bliver ”rundtur” med bukkejægere fra 29/4, hvor de forskellige skydetårne fremvises. 
Fællesjagterne har p.t. 13 betalende tilmeldinger. Der er restanter, som rykkes for betaling. 

Hundeudvalget: 
Der er ca. 30 hunde til træning. 
Dummy-pistolen er et hit. Den kan skyde dummierne ud på ca. 100 m. 

Nyjægerudvalget: 
Hjemmesiden er opdateret. 
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Hus og pladsudvalget: 
Der er lavet plan for hvilke arbejder, der skal udføres. 
IK rykker for levering af knust asfalt til brug for fliseomlægning på trapbanen. 
LT/BC starter på planlægning af overbygningen af containerne. 
Græstaget på klubhuset erstattes af et paptag. 
Husene skal males – efter der har været anvendt algefjerner. 
Anders Skou forestår vedligeholde af vores el-installationer. 

DER HENSTILLES TIL AT DER KØRES MED BEGRÆNSET HASTIGHED PÅ VORES VEJ.  
Høj hastighed medvirker kraftigt til dannelse af de huller, vi alle gerne vil være fri for.  

Jagthornsudvalget:  
Undervisningen er stoppet for i år. 

Riffeludvalget:  
Slettes fra hjemmesiden indtil der reelt kommer et udvalg i gang igen. 

Ad 4. Sportingbanen: 
HH aftaler med PM om at få lavet ansøgningen og få denne indsendt.  

Ad 5. Hjemmesiden - DJ: 
Alle indlæg sendes (færdigredigeret) til PMi, som sørger for at de bliver offentliggjort. 

Ad 6. Fremtidige aktiviteter: 
Foreningsmesterskab afholdes lørdag d. 25. juni. Der er kaffe m.v. fra kl. 10:00 og skydningerne 
starter kl. 11:00. 
Kommunemesterskab afholdes i år i Brønderslev (august måned). 

Ad. 7. Økonomi: 
Der er ca. kr. 392.000 på bankkontoen. Hertil ca. kr. 11.000 på bueafdelingens konto. 

Ad. 8. Evt:  
PMi afhenter plade med navn på klubmesterskabsindehaveren. 2015 var det Michael Chemnitz. 
Tavle til planche med aftenens skydeleder skal opsættes ved fordøren – ud mod vejen til 
skydehusene. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 16/6, 2016 kl. 19:00. 

 
   

 
Referent: Peter Møller 
 
___________________             _________________          ________________ 
      Henrik Hansen                              Kai Hvolgaard                  Bent Christensen   
       
__________________                _________________         ________________ 
       Peter Møller                                 Leif Thomsen                       Ib Knøsen 
 
___________________ 
       Per Michelsen       


